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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Получени са резултати за алгебрите от ограничените аналитични функции H  и 

ограничените хипер-аналитични функции 
GH  : алгебри на Бурген на някои инвариантни 

подалгебри на  H , които не съдържат дискалгебрата А. Доказан е важен резултат в 

случая, когато 𝑋 е алгебра, която е инвариантна относно обратната транслация. 

Изледвана е и връзката между   ,
N

X L D 
 и  X C D , където X  е подалгебра на 

 H D
,  която е инвариантна относно обратната транслация и   е крайно произведение 

на Блашке.   

Установена е връзката между теория на операторните възли на един оператор  и 

Sturm – Liouville systems, връзката между вид решения на Sturm – Liouville systems, 

изразени чрез резолвентата на несамоспрегнат линеен оператор, представен като 

сцепление на дисипативен и антидисипативен оператори  и обобщената форма на 

Gelfand-Levitan-Marchenko equation, получени са резултати, използвайки връзката между 

двете математически теории: теория на комутиращите несамоспрегнати оператори и 



теория на солитоните и приложение при решаване на нелинейни диференциални 

уравнения. 

 Изследван е проблемът за намирането на вариационни граници на ефективните 

еластични модули на дисперсии от сфери, случайно разпределени в неограничена 

матрица и имащи различни, случайни еластични свойства. Такива граници са получени 

в явна форма за ефективния обемен модул, изразяващи се чрез дву- и три-точковите  

корелационни функции за средата. 
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